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“ANASTASIA ANTONIADOU” SCHOLARSHIP 
 
 

 
Following its initial announcement of January 27, 2003, IMERYS Industrial Minerals 
GREECE S.A. announces for the school year 2016-2017 the annual scholarship in 
honor of the memory of its late employee ANASTASIA ANTONIADOU, a woman that 
served as an inspiring example of a mother, a scientist, a professional.   
This scholarship is meant to reward the efforts and the integrity of a female student 
from the graduates of the Milos and Kimolos (General and Vocational) Lyceums who 
passed the national University admission exams. 
 
For the selection of the winner among the candidates for the A.A. scholarship, priority 
is given to the candidates who entered : 
 
1) Chemical Engineering and Mining & Metallurgical Engineering Schools of the 

National Technical University (Polytechnic). 
 
2) Other five-year-study Polytechnic Schools (besides the aforementioned two). 
 
3) Technology oriented Universities. 
    (eg Computer Science, Geology, Chemistry, Agriculture, Communications, etc.) 
 
4) Higher Schools of Economics and Administration. 
 
5) Other Science Schools. 
(eg Mathematics, Statistics, Physics etc.). 
 
6) Various Higher Schools 
 
 
 «ANASTASIA ANTONIADOU Scholarship» Content 
 
"ANASTASIA ANTONIADOU Scholarship" aims at supporting financially the scholar 
to meet the particular living costs incurred by her studying away from home (the 
islands of Milos-Kimolos), and consists of: 
 
A. A financial prize of €4,000 (four thousand euros) per year. The total amount for all 
years of study may not exceed €20,000. 
Especially for the four-year-study Schools, the maximum amount is limited to 
€16,000. 
B. A Honorary Diploma. 
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REQUIREMENTS FOR SUBMITTING AN APPLICATION 
 
The candidates for the "ANASTASIA ANTONIADOU" Scholarship must meet the 
following conditions: 
 
1) must have passed a Greek University entrance examination 
2) must be graduates from a Milos / Kimolos General or Vocational Lyceum 
3) should not be older than 20 years of age  
 
 
Not eligible to apply are those who: 
 
A. were already students when the yearly scholarship was announced. 
B. passed a University entrance exam prior to the scholarship announcement for the 
school year 2016-2017. 
C. have been admitted to Higher Education Institutions coming from other 
Univeristies or Technical Schools by a transfer process or any other way, or from 
foreign to Greek Higher Schools. 
D. have been admitted to Higher Military or Police Schools which cover the scholars’ 
financial expenses. 
 
DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR AN APPLICATION 
 
The following documents must be submitted for a legitimate application: 
 
1. Application form and list of submitted documents 
2. An authorized copy of a Milos/Kimolos General or Vocational Lyceum Certificate 
3. Certificate of registration to a Greek University 
4. An extract of her Police File 
5. A short Curriculum Vitae 
6. A document from a Milos/Kimolos Lyceum indicating the entrance examination 
grade to a Greek University / Higher School. 
 
Submission of the above supporting documents must be completed by December 31, 
2016, at the Imerys Industrial Minerals Greece S.A. offices in Voudia, Milos, in sealed 
envelopes marked "Anastasia Antoniadou Scholarship". 
 
If an incomplete application folder is submitted, it is left upon the Evaluation 
Committee’s discretion to either ask for the missing documents or to reject the 
application. 
 
It is up to the Evaluation Committee to also require a personal interview with the 
candidate. 
 
SCHOLARSHIP PAYMENTS 
 
The amount of €4,000 will be paid to the A.A. fellow at the 1st, 3rd, 5th, 7th and 9th 
 semester of her studies. 
 
In order to collect the A.A. Scholarship annual amount, the grant-holder must provide 
the following supporting documents by December 31

st
, each year of her studies: 
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a) a Certified Copy of Registration to the School’s relevant semester as well as a 
Certificate of completion of the minimum prerequisite courses for the continuation of 
the grant-holder’s studies. 
b) a Solemn Statement that she does not receive a scholarship from another 
Institution. 
c) a Copy of her Police File, if requested by the Evaluation Committee. 
 
In the event that all aforementioned documents are not submitted, the annual 
scholarship money will not be paid and the fellowship is being definitively terminated. 
 
d) If the grant-holder decides to transfer her studies to another School, before 
completing her studies at the Higher School she was initially admitted, continuation of 
her fellowship will be assessed by the Evaluation Committee at its meeting for the 
applications evaluation. 
 
If her grant continues, the initial limits of €20,000.00 or €16,000.00 remain in effect. 
 
 
THE EVALUATION COMMITTEE 
 
A five-member Evaluation Committee (E.C.) assesses all applications and decides 
who among the A.A. Scholarship Candidates will be awarded the fellowship. The E.C. 
consists of: 
 
1) The Mayor of Milos (Chairman of the Committee). 
2) The Milos Lyceum Director 
3) A representative from Anastasia Antoniadou’s family 
4) The Imerys Industrial Minerals Greece S.A. / Bentonite & Perlite Intermediates 
General Manager  
5) The Milos Operations Manager of IMERYS Industrial Minerals Greece S.A. 
 
If a member of the E.C. is prevented by a conflict of interest, he/she is being 
temporarily replaced. 
 
CANDIDATES’ SELECTION CRITERIA  
 
The Evaluation Committee’s decision is based on objective criteria as follows: 
 
• the aforementioned priority as far as Schools/Universities are concerned  
• the candidates' performance at the entrance examinations, as defined by each 
candidate’s admission attempts, her entrance examinations’ grades, etc., 
• the candidate’s secondary school performance, as defined by her Secondary 
Education Qualification grades. 
• the candidate’s integrity and personality 
 
The E.C.’s final decision may also be based on any other evidence it deems 
appropriate. 
 
 
CANDIDACIES’ ASSESSMENT CRITERIA  
  
A promotion points system of the candidates’ performance major factors is taken into 
account:  
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A. POINTS BY SCHOOLS OF ADMISSION 
 
- CHEMISTRY AND METAL. ENGINEERING (Polytechnic) (absolute priority) 
- OTHER POLYTECHNIC SCHOOLS     POINTS  31 
- OTHER TECHNOLOGY ORIENTED SCHOOLS    POINTS    27 
- ECONOMICS AND ADMINISTRATION      POINTS   25 
- SCIENCES HIGHER SCHOOLS     POINTS   24 
- VARIOUS HIGHER SCHOOLS      POINTS   23 
 
 
Β. POINTS BY ENTRANCE EXAMS ATTEMPTS  
- ADMISSION IN THE FIRST ATTEMPT    POINTS 5 
- ADMISSION IN THE SECOND ATTEMPT    POINTS 4     
 
 
C. SECONDARY EDUCATION QUALIFICATION GRADES 
 
In case of candidates’ equilibrium based on the above two criteria, the candidate who 
has a higher Secondary Education Qualification grade benefits from one additional 
point.  
 
D. ENTRANCE EXAMINATION GRADE  
 
In case of candidates’ equilibrium based on the above three criteria, the candidate 
who has a higher Entrance Examination grade benefits from one additional point.  
 
FURTHER EXPLANATIONS  
 
The assessment criteria may be amended by the Evaluation Committee between 
January and May of each year and will be disclosed along with the Announcement of 
the Annual Scholarship. 
 
The candidate who has been admitted to the School of Chemical Engineering or 
Mining & Metallurgy Engineering of the NTUA (Polytechnic School) is entitled to the 
A.A. Scholarship irrespective of this School’s assessment. 
 
In the event of more than one candidates admission in these Schools, the E. C. will 
make a prioritized use of the above criteria (in paragraphs A, B, C, D) in order to 
decide which candidate will be awarded the A.A. Scholarship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

Βούδια  - 848 00   Μήλος  
Τηλ.: +30 22870 41278 - Fax: +30 22870 41497 - www.imerys.com 

http://www.imerys.com/
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ΥΠΟΤΡΟΦΙA ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» 

 
 

 
 
Η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία μετά την αρχική της 
εξαγγελία της 27 Ιανουαρίου 2003, προκηρύσσει και για το σχολικό έτος 2016-2017 
μία υποτροφία, για να τιμήσει τη μνήμη της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, μίας 
γυναίκας υπόδειγμα μητέρας, επαγγελματία και επιστήμονα. 
Με την  υποτροφία αυτή επιβραβεύονται οι προσπάθειες και το ήθος μίας 
φοιτήτριας από τις αποφοίτους των Λυκείων Μήλου (Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 
Μήλου) και Κιμώλου που  πέτυχαν στα Α.Ε.Ι  της χώρας  με εισαγωγικές εξετάσεις. 
 
Στην επιλογή για την απονομή προτεραιότητα  έχουν κατά σειρά οι επιτυχούσες 
στις : 
1) Σχολές Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 

Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, (απόλυτη επιλογή με προτεραιότητα στη 
Σχολή Χημικών Μηχανικών και επόμενη τη Σχολή Μεταλλειολόγων Μηχανικών 
του Ε.Μ.Π.).  

 
2) Πολυτεχνικές Σχολές.  (πενταετούς φοίτησης πλην των δύο ανωτέρω). 
 
3) Ανώτατες Σχολές Τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
    (π.χ. Σχολές Η/Υ, Γεωλογίας, Χημικών, Γεωπονίας, Επικοινωνιών κλπ.) 
 
4) Ανώτατες  Οικονομικές Σχολές και Σχολές Διοίκησης . 
 
5) Λοιπές Ανώτατες  Σχολές Θετικής κατεύθυνσης. 

(π.χ. Μαθηματικές Σχολές, Σχολή Στατιστικής, Σχολή Φυσικής και παρεμφερείς 
σχολές). 
 

6) Λοιπές Ανώτατες Σχολές. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» 
 
Η «Υποτροφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη 
της υποτρόφου για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δαπανών διαβίωσης που 
δημιουργούνται από τις σπουδές μακριά από τά νησιά Μήλου-Κιμώλου και  
συνίσταται: 
 
Α. Χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ), ετησίως. Το συνολικό 

ποσό για όλα τα έτη  σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τα  20.000 ευρώ . 
Ειδικά για σχολές τετραετούς  φοίτησης το μέγιστο ποσό περιορίζεται σε 16.000 
ευρώ. 

Β. Τιμητικό δίπλωμα. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Οι υποψήφιες για την «Υποτροφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» πρέπει να πληρούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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1) να έχουν επιτύχει με εισαγωγικές εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας 
2) να είναι απόφοιτες  του Λυκείου Μήλου ή Κιμώλου ή του ΕΠΑ.Λ. Μήλου 
3) να είναι ηλικίας έως 20 ετών 
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης: 
 
Α. Όσες  κατά την ημέρα της αναγγελίας της υποτροφίας ήταν ήδη φοιτήτριες. 
Β. Οι επιτυχούσες πριν από την αναγγελία ισχύος αυτής της υποτροφίας που αφορά  

στο σχολικό έτος 2016-2017. 
Γ. Όσες  έχουν εισαχθεί σε Α.Ε.Ι., έστω και με εξετάσεις, από άλλα εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (π.χ. άλλα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ή έχουν εισαχθεί με μετεγγραφή ή με άλλο 
τρόπο από σχολές του εξωτερικού σε σχολές της Ελλάδας. 

Δ. Όσες  έχουν εισαχθεί σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές, οι οποίες από τη 
φύση τους  καλύπτουν το οικονομικό αντικείμενο της υποτροφίας.    

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
 
Με την αίτηση-δήλωση της υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας  και κατάλογος υποβληθέντων  εγγράφων  
2. Θεωρημένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Μήλου ή Κιμώλου ή ΕΠΑ.Λ. Μήλου 
3. Πιστοποιητικό  εγγραφής  και φοίτησης  σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας 
4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
6. Έγγραφο από το Λύκειο Μήλου ή Κιμώλου ή ΕΠΑ.Λ. Μήλου, στο οποίο θα 

αναφέρεται ο εισαγωγικός βαθμός  σε Α.Ε.Ι. 
 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι την 31

ην
 Δεκεμβρίου 2016 στη 

Διεύθυνση της Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία στα Βούδια της 
Μήλου, σε κλειστούς φακέλους με την ένδειξη για την «Υποτροφία εις μνήμην 
Αναστασίας Αντωνιάδου». 
 
Σε περίπτωση που ο υποβληθείς φάκελος υποψηφιότητας δεν είναι πλήρης, είναι 
στην κρίση της  Επιτροπής Αξιολόγησης να ζητήσει ή όχι τα δικαιολογητικά  που 
λείπουν ή να απορρίψει την αίτηση. 
 
Σημειώνεται ότι κατά την κρίση της επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απαιτηθεί και 
προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων . 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 
Το ποσό των 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται στην υπότροφο  στο 1

ο
, 3

ο
, 5

ο
, 7

ο
 και 9

ο
 
  

 
εξάμηνο των σπουδών της. 
 
Για την είσπραξη του ετήσιου ποσού η υπότροφος πρέπει να προσκομίζει μέχρι την 
31

η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
α) Βεβαίωση της οικείας σχολής για την εγγραφή στο σχετικό εξάμηνο και 

βεβαίωση περί ολοκλήρωσης των ελαχίστων προαπαιτούμενων μαθημάτων για τη 
συνέχιση των σπουδών της. 

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνει υποτροφία από  άλλο ΄Ιδρυμα ή Φορέα. 
γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, αν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
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Σε περίπτωσης μη προσκόμισης όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών το 
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έτος δεν καταβάλλεται και διακόπτεται 
οριστικά η υποτροφία. 

δ) Σε περίπτωση μετεγγραφής της υποτρόφου σε άλλη σχολή, πριν την ολοκλήρωση 
των σπουδών της στην αρχική σχολή, η συνέχιση ή όχι της χορήγησης της 
υποτροφίας θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Αξιολόγησης στη 
συνεδρίαση που θα γίνει για την αξιολόγηση των αιτήσεων. 

 
Στην περίπτωση συνέχισης της χορήγησης παραμένουν σε ισχύ τα όρια του ποσού 
των 20.000,00 ευρώ ή των 16.000,00 ευρώ αντιστοίχως .  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η απόφαση απονομής της υποτροφίας λαμβάνεται 
από πενταμελή επιτροπή η οποία  απαρτίζεται από: 
 

1) Τον Δήμαρχο Μήλου, ο οποίος  προεδρεύει. 
2) Τον Διευθυντή του Λυκείου Μήλου. 
3) ΄Εναν  εκπρόσωπο  της οικογένειας της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ. 
4) Τον Γενικό Διευθυντή Bentonite & Perlite Intermediates της ΙΜΕRYS 

Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία.  
5) Τον Διευθυντή Λειτουργιών Μήλου της IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς 

Ανώνυμη Εταιρία.    
 

Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της επιτροπής αξιολόγησης λόγω σύγκρουσης 
προσωπικών συμφερόντων γίνεται αντικατάστασή του μόνον για τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει την απόφασή της με αντικειμενικά κριτήρια που 
βασίζονται: 
 

 στην προτεραιότητα των σχολών Α.Ε.Ι., όπως αυτή έχει ήδη καθοριστεί 

 στην επίδοση των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις, όπως αυτή 
εκφράζεται με τις προσπάθειες εισαγωγής, την βαθμολογία των εισαγωγικών 
εξετάσεων κλπ. 

 στη σχολική επίδοση των υποψηφίων, όπως αυτή εκφράζεται από τον βαθμό 
του απολυτηρίου και τον εισαγωγικό βαθμό. 

 στο ήθος και την προσωπικότητα των υποψηφίων 
Για την τελική κρίση μπορούν να συνεκτιμώνται επίσης όποια άλλα στοιχεία κρίνει 
σκόπιμο η Επιτροπή Αξιολόγησης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 
θεσμού. 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
  
Λαμβάνεται υπ΄ όψιν ένα σύστημα μοριοδότησης των κυριότερων παραγόντων 
επίδοσης των υποψηφίων. 
Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ  
 
- ΣΧΟΛΗ ΧΗΜ.ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Μ.Π)  (απόλυτη επιλογή) 
- ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ 31 
- ΛΟΙΠΕΣ  ΑΝΩΤ.ΣΧΟΛ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΘΜΟΙ 27 
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- ΑΝΩΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  ΒΑΘΜΟΙ 25 
- ΑΝΩΤ.ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΙ 24 
- ΛΟΙΠΕΣ  ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ     ΒΑΘΜΟΙ 23 
  
Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ  
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ    ΒΑΘΜΟΙ 5 
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ  ΦΟΡΑ    ΒΑΘΜΟΙ 4     
 
Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Σε περίπτωση  ισοβαθμίας των υποψηφίων με τα προηγούμενα κριτήρια, η έχουσα 
τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου πριμοδοτείται με έναν επιπλέον βαθμό 
αξιολόγησης.  
 
Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων με τα προηγούμενα κριτήρια, η έχουσα 
τον μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγικών εξετάσεων πριμοδοτείται με έναν επιπλέον  
βαθμό αξιολόγησης.  
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
Τα όποια κριτήρια αξιολόγησης, μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου κάθε έτους και 
γνωστοποιούνται με την εξαγγελία της νέας υποτροφίας. 
 
Η υποψήφια που έχει πετύχει την εισαγωγή της  στή Σχολή Χημικών Μηχανικών  ή 
Μηχανικών Μεταλλείων–Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. δικαιούται την υποτροφία  χωρίς 
να εξαρτάται η απονομή από τη σχετική αξιολόγηση της σχολής. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες επιτυχούσες στις Σχολές 
αυτές τότε η επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει για το ποια υποψήφια δικαιούται 
την υποτροφία θα κάνει διαδοχικά χρήση των ανωτέρω κριτηρίων δηλ. των 
κριτηρίων που αναφέρονται στις παραγράφους  Α., Β., Γ., Δ.  
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